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ALGEMENE EN VOORBEREIDENDE 
VERGADERING  

zomerkamp 
Zondag 2 juni 2013 

Hemelstraat 27, 3582 Koersel 
 

 
 
 
 

1. aanwezigen 
2. goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering 
3. overlopen van de agenda 
4. verwelkoming nieuwe leden 
5. evaluatie van de voorbije activiteiten 
6. herverkiezing RvB en briefing over besluiten van de RvB 
7. toelichting financiële toestand  
8. kampplaatsen in de toekomst 
9. voorbereiding toekomstige activiteiten 
10. varia 
11. jaaragenda dit en volgend jaar 
12. wreveluurtje 
13. afspraak volgende vergadering 
14. to do lijst 
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1. Aanwezigheden: 
 

Aanwezig: Frie Vandemeulebroucke, Benoit Heens, Ine Baeten, Raf Wolfs, Dorien 
Vandermaesen, Femke Beets, Maarten Willems, Hilde Robert, Patrick 
Vandermaesen, Joni Vandermaesen, Bart Put, Ingrid Snyders, Marlies 
Vandermaesen, Tom Vansloen, Ronny Vandermaesen, Linda Volders, Silke 
Vandermaesen, Tinne Put, Lotte Put, Nancy Gilis, Sanne Lievens, Nina Thoelen, 
Bart Weltens 
 
Verontschuldigd: Marco Contartese, Cindy Geutjens, Olivier Van Goethem, 
Natalie Gebreurs, Gert-Willem Van Gompel, Martine Lambrechts, Rony 
Heuvelmans, Caroline Morelli 
 
Afwezig: Jonas Moons, Demi Geets, Julie Lenaerts, Tasha Jamoul 
 
 

2. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering. 
 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd. 
 

3. Overlopen van de agenda. 
 

4. Ledeninfo. 
 
Gasten:  

- Kevin Steurs: Hij gaat dit zomerkamp mee op kamp. Hij zit in een rolstoel 
en praat moeilijk. Hij is wel heel enthousiast om mee te kunnen. 

- Katharina Peeters: Zij gaat ook mee op kamp. Ze is heel gemakkelijk in 
verzorging en omgang.  
 

- Kathleen Van den Heuvel: Zij ziet het zelf niet meer zitten om nog lange 
vakanties te doen, daarom zal zij in de toekomst niet meer meegaan. 

 
- Wouter Vanhaverbeke: wil in de toekomst nog graag mee. Hij wordt in de 

toekomst bezocht. 
- Andries Daniëls: Hij is 23 en heeft het syndroom van down. We gaan ook 

nog even bij hem op bezoek. 
 
Nieuwe begeleiding: 

 
-  Tine Kinens: een studente ergo die we op de special olympics hebben 
ontmoet, zal dit zomerkamp voor het eerst meekomen. 
 
-  Elien de Baerdemaeker: een studente ergo die we op special olympics 
hebben ontmoet wil in de toekomst meekomen met Carrousel. Ze zal 
waarschijnlijk meekomen op kerstkamp. 
 
Er zijn ook twee jongens van de zwemclub Avalympics die in de toekomst 
misschien ook eens willen meegaan. 
Catherine De Brouwer gaat deze zomer eens op bezoek komen omdat ze 
interesse heeft om in de toekomst mee te gaan. 
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Er mogen steeds nieuwe begeleiders worden gezocht, want we vinden nog 
steeds meer nieuwe gasten, dan begeleiders.  

 
5. Evaluatie van de voorbije activiteiten. 

 
- Eetdag: De opbrengst van de eetdag was goed dit jaar. Er was minder 

overschot van eten, dus dat is zeer goed.  
Het eten van sommige mensen was een beetje koud.  
De bediening ’s middags liep nog niet zo vlot, maar de bediening ‘s avonds 
liep dit jaar wel vlotter dan vorig jaar.  
Het is soms jammer dat sommige mensen hun kaart eerder kunnen afgeven 
en langer moeten wachten dan anderen. De coördinator moet misschien een 
beetje beter de mensen verdelen over de blokken van de verschillende obers. 
Misschien moeten we dit systeem wel eens herbekijken. 
Sommige drankobers zijn ook vergeten de bonnetjes van de drank mee te 
nemen. Hier moet zeker op gelet worden! 
De nieuwe tafelversiering was zeer mooi. 
De fruitsla was een beetje te fijn, maar wel zeer lekker. Het fruit dat op de 
satéstokjes gestoken moest worden, was niet zo handig. Dit moet misschien 
eens herbekeken worden. 
Er waren ook te weinig bestekzakjes. Er is waarschijnlijk iets misgelopen met 
de telling van het papier. 
 

- Paaskamp: Het was een leuk kamp. 
We moeten een oplossing zoeken om de prijs van de paaseieren te drukken. 
We kunnen er aan denken om de eieren te laten verpakken bij Ingrid 
Snyders op school. Hier moeten we volgende keer op tijd aan beginnen.  
Er waren enkele zeer gemotiveerde nieuwe begeleiders mee. Het was een 
fijne uitbreiding van de groep.  
Het eten viel opnieuw beter mee. Ze hielden meer rekening met onze groep. 
Volgende keer moeten we wel uitdrukkelijk vragen om geen pikante voeding 
te krijgen, zodat ze daar rekening mee kunnen houden.  
 

- Special Olympics: Het slapen was minder aangenaam de anders. Het was 
jammer dat het licht de hele nacht aanbleef.  
De eerste donderdag verliep minder vlot, maar vrijdag en zaterdag ging veel 
beter. Het nieuwe systeem verliep redelijk goed, maar er waren nog enkele 
minpunten die verbeterd zullen worden in de toekomst.  
Volgend jaar zijn het Europese spelen van 9 tot 21 september 2014. 
 
 

6. Herverkiezing van RvB en briefing over besluiten van de RvB. 
De huidige raad van bestuur is goedgekeurd.  

 
7. Toelichting financiële toestand. 

De boeken zijn in orde. 
De financiële toestand is momenteel goed. We hebben wel een kostelijk jaar voor 
de boeg, dus moeten we zeker blijven zoeken naar sponsors en steeds oppassen 
met de uitgaven.  
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8. Kampplaatsen in de toekomst. 
 

Zomer 2013: Duin en Zee, Oostende (20-27 juli 2013) 
Kerst 2013: ’t Pelterke Overpelt (26-29 december 2013) 
Pasen 2014: Pietersheim, Lanaken (18-21 april 2014) 
Zomer 2014: De Iep, Ieper (19-26 juli 2014) 
Kerst 2014: Home Fabiola, Maasmechelen (26-29 december 2014) 
Pasen 2015: ’t Pelterke, Overpelt (3-6 april 2015)  
Zomer 2015: Home Fabiola, Maasmechelen (17-26 juli 2015) 
 
De datum van het vorig kamp is verlengd omdat we vorige vergadering beslist 
hebben om het zomerkamp in twee te splitsen, zodat we meer gasten kunnen 
bereiken.  
Alle gasten moeten vanaf 2015 2 kampen van de 4 kiezen (kerstkamp, paaskamp, 
zomerkamp 1 en zomerkamp 2). De gasten moeten in begin van het jaar 
inschrijven en dan kiezen welke combinatie van kampen ze willen meegaan. We 
proberen iedereen hun keuze te geven, maar als dit niet mogelijk is bieden we de 
gasten telefonisch een tweede keuze aan. De gasten die te laat inschrijven zullen dus 
niet meekunnen!  
We gaan hier een infomoment over organiseren zodat de gasten weten waar ze aan 
toe zijn. Het is belangrijk dat iedereen hier naartoe komt, zodat iedereen juist 
geïnformeerd wordt.  
Deze informatie mag wel nog steeds NIET met de gasten of anderen gedeeld 
worden, omdat we zeker nog geen paniek willen veroorzaken!!! 
 
Kerst 2015 willen we eens gaan kijken in Sporta in Maaseik. Het gebouw is 
hetzelfde als in Overpelt. Linda Volders en Dorien Vandermaesen zullen eens gaan 
kijken ter plaatsen. 
In Brugge zijn er ook enkele jeugdherbergen die eventueel geschikt zouden zijn 
voor onze groep. Frie Vandemeulebroucke en Benoit Heens zien het wel zitten om 
eens te gaan kijken. Dorien Vandermaesen zal hen hier nog informatie over 
doorsturen. 
 

9. Voorbereiding toekomstige activiteiten 
 

Zomerkamp: 
 

 Algemene info: 
 

- Vervoer: We gaan met de trein en de tram. Voor Danny Simonis moeten er 
speciale afspraken gemaakt worden in het station.  We hebben dan natuurlijk 
ook een bestelwagen nodig voor de bagage. Bart Weltens kent een firma die 
goedkoop is. Ronny Vandermaesen zal het vervoer regelen. Patrick 
Vandermaesen gaat ook nog even aan de buurman vragen of hij zijn 
bestelwagen kan lenen.  

- Aankomst gasten en begeleiding: De begeleiding moet om 7u15 
samenkomen aan de achterkant van de parking van het station in Hasselt. 
De gasten worden om 7u30 verwacht. We gaan wel vragen om de eerste dag 
pas om 13u00 te eten. 



 
5 

- Vertrek gasten en begeleiding: We gaan proberen rond 16u45 terug te zijn in 
Hasselt op de parking aan het station, zodat de gasten dan afgehaald kunnen 
worden. 

- Maaltijden: ’s ochtends: 8u30, ’s middags: 12u00, ’s avonds: 18u00. Dit moet 
doorgegeven worden aan Duin en zee. Er moet ook voor elke dag een 
vieruurtje aangevraagd worden. Voor de uitstap en de laatste middag moet er 
een picknick aangevraagd worden. We moeten voor vrijdag ook een brunch 
aanvragen. 

- Vegetarische maaltijden mogelijk: 2 maaltijden aanvragen 
- Lakens: Er zijn geen lakens EN geen dekens aanwezig. Iedereen moet dus 

zelf lakens en dekens meebrengen. 
- Tafeldienst: We moeten de tafels zelf afruimen, maar krijgen geen toegang 

tot de keuken, waaruit geconcludeerd kan worden dat we ook niet moeten 
afwassen. 

- Drank: het is niet toegelaten om eigen drank mee te brengen. Er moet wel 
nagevraagd worden of er Tourtel aanwezig is.  

- Regels: afval sorteren, buiten roken, bij aankomst een waarborg van 400 
euro geven.  

- Vertrek: inventaris nakijken, borstelen. De kamers moeten om 10u00 leeg 
zijn. 

 

 Deelnemers  
 

GASTEN  JONGENS (18) GASTEN  MEISJES (11) 

Ronald Bernard 
Kevin Steurs 
Johan Reynders 
Danny Simonis 
Bert Wuyts 
Marc Smets 
Kurt Devos 
Paul Van Montagu 
Rudi Verbruggen 
Maurice Strouwen 
Luc Cuypers 
Filip Meeus 
Dimitri Vangoetsenhoven 
Olivier Swinnen 
Patrick Pollers 
Bart Phillipaers 
Eric Laenen 
Filip Vertessen 
 

Ingrid Celis 
Hanne Van Brabant 
Ellen Kaczmarczyk 
Patricia Bertholet 
Kristien Zoons 
An Brepoels 
Nancy Gijsbrechts 
Victoire Vanzier 
Delfine Demulder 
Katharina Peeters 
Sara Pans 

 
 

BEGELEIDING  JONGENS (8) BEGELEIDING  MEISJES (11) 

Ronan Vandermaesen 
Patrick Vandermaesen  
Maarten Willems 
Benoit Heens  
Gert-Willem Van Gompel 
Raf Wolfs (één dag later)  
Tom Vansloen (20, 21, 24 avond, 25, 26) 

Nancy Gilis  
Hilde Robert 
Linda Volders 
Femke Beets 
Joni Vandermaesen 
Dorien Vandermaesen  
Frie Vandemeulebroucke 
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Olivier Van Goethem (van 21 tot 26) 
 

Natalie Gebruers 
Silke Vandermaesen 
Tine Kenens 
Marlies Vandermaesen (20, 21, 24 avond, 
25, 26, 27) 

 
KIDS  JONGENS (2) 

 
KIDS  MEISJES (2) 

Abdelkrim Missault 
Daan Vansloen 

Marthe Vandermaesen 
Sally Van Meroye 

 
 

 Taakverdeling: 
 

Pipo Ronny Vandermaesen 

wekker Benoit Heens 

Drank, Muziek Olivier Van Goethem, Gert-Willem Van Gompel, 
Maarten Willems 

Praktische coördinator (PC) Raf Wolfs  

Medicijnen Linda Volders, Dorien Vandermaesen, Hilde Robert 

Fotograaf Linda Volders, Hilde Robert, Joni Vandermaesen 

Naamkaartjes Femke Beets 

Verzorgingslijst, kamerindeling Dorien Vandermaesen 

Taakverdeling Raf Wolfs 

Materiaalmeester Femke Beets, Patrick Vandermaesen 

Avondversnaperingen Benoit Heens en Frie Vandemeulebroucke 

Laatste berichtjes Hilde Robert 

Programma flap-over Dorien Vandermaesen 

Bloggers Linda Volders, Frie Vandemeulebroucke, Marlies 
Vandermaesen 

 
 

 Programma: 
 

THEMA: "De oude doos" (30 jaar Carrousel, activiteiten uit de oude doos  een 
spel dat we als eens gedaan hebben in het verleden of een spel rond het feest) 
 
 

 Voormiddag Namiddag Avond 

Zaterdag 20/07 
 

Treinreis Bedden opmaken 
De oude doos (Dorien 
Vandermaesen) 

Spel (Frie 
Vandemeulebroucke en 
Benoit Heens) 

Zondag 21/07 
 

Knutselen (Marlies 
Vandermaesen en 
Dorien 
Vandermaesen) 

Spel (Linda Volders en 
Dorien Vandermaesen) 

Avondmarkt op de 
zeedijk + iets gaan 
drinken 

Maandag 22/07 
 

Spel (Natalie 
Gebreurs, Gert-
Willem Van 
Gompel, Olivier 
Van Goethem) 

Gocart rijden (bij 
regen: indoor minigolf) 
( Linda Volders en 
Hilde Robert) 

Theater Hutseopot 
(Marlies Vandermaesen) 
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Dinsdag 23/07 
 

Spel (Joni 
Vandermaesen, Julie 
Lenaerts) 

Strandbezoek (bij 
regen: film of 
gezelschapspelen) 

Spel (Linda Volders) 

Woensdag 24/07 
 

Spel (Raf Wolfs, 
Ronny 
Vandermaesen, 
Patrick 
Vandermaesen) 

Spel (Joni 
Vandermaesen en 
Dorien Vandermaesen) 

De Premiejagers (Hilde 
Robert en Raf Wolfs) 

Donderdag 25/07 
 

Uitstap sealife 
(Linda Volders) 

Uitstap sealife  
(Linda Volders) 

Goochelaar (Ronny 
Vandermaesen) 

Vrijdag 26/07 
 

Brunch Strandbezoek (bij 
regen: film of 
gezelschapspelen) 

Afsluiting De oude oude 
doos (Dorien 
Vandermaesen) 

Zaterdag 27/07 
 

Opruimen en 
vertrekken 

  

 
Iedereen moet op tijd aan Dorien Vandermaesen laten weten wat de naam van hun 
activiteit is, zodat zij het overzicht kan maken. 
 
Hilde Robert en Dorien Vandermaesen gaan in de Action strandspeelgoed 
aankopen. We zullen ook kijken voor zomerhoedjes. Femke Beets en Patrick 
Vandermaesen zullen nog laten weten hoeveel petjes er zijn of ze gratis krijgen. 
 
Linda Volders gaat de kaartjes voor de uitstap nakijken en aanvullen. 
 

10. Varia: 
 

- Ledenwerving: Hilde Robert gaat weer mailen naar de scholen om eventuele 
nieuwe begeleiders aan te spreken. 
Nieuwe gasten moeten momenteel niet gezocht worden. 
 

- Sponsoring: We hebben dit jaar weer een bedrag gekregen van de Kiwani’s 
om te besteden tijdens het zomerkamp. In september moeten we wel op hun 
vergadering carrousel nog eens gaan voorstellen en gaan vertellen wat we 
met het geld gedaan hebben. 
 
Eliafondsen is een organisatie van de Koning Boudewijnstichting waar je 
projecten kan indienen. We gaan een project indienen, dus misschien krijgen 
we dan wel financiële ondersteuning. 
 
We hebben ook geld gekregen van Creando. We willen hiermee iets leuks 
doen in het buitenland, want dat was een van onze dromen. Deze uitstap 
zou doorgaan op 29 + 30 augustus 2015 en we willen dan een weekend naar 
Disneyland Parijs gaan. Dit is natuurlijk een uitstap voor begeleiders en 
gasten. Dit is natuurlijk ook enkel voor de actieve leden, als je al een jaar niet 
meer meegaat of geen contact meer hebt met carrousel, is het natuurlijk niet 
de bedoeling dat je dan wel meegaat. 
 

- Krantje: Het krantje volgend jaar zal in het teken staan van het 30 jarig 
bestaan. Alle artikels zullen dan ook in het teken moeten staan van 30 jaar!!! 
Taakverdeling voor het volgende krantje:  
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  + voorwoord: Marlies Vandermaesen 
  + verslag paaskamp: Femke Beets  

   + verslag Special Olympics: Raf Wolfs 
  + verslag kerstkamp: Ingrid Snyders 
  + verslag zomerkamp: Linda Volders 
  + verjaardagskalender: Dorien Vandermaesen 
  + verslag begeleidersdag: Ine Baeten 
  + verslag 30-jarig bestaan: Marlies Vandermaesen en Hilde Robert 
  + begeleidersvoorstelling: Marlies Vandermaesen 

+ Wist-je-datjes 30-jarige special: Ine Baeten en Dorien 
Vandermaesen  
+ Interviews (mensen van het eerste kamp): Ine Baeten en Dorien 
Vandermaesen 

  + Doe de test: Frie Vandemeulebroucke 
  + Familienieuws: Linda Volders 
  + Hoe het ooit begon (30-jaar) en de hoogtepunten: Linda Volders 
  + Herinneringen Wat betekent Carrousel voor u: Hilde Robert 
  + Lekker koken: Patrick Vandermaesen  
  + Dierenrubriek: Dorien Vandermaesen 
  + Gespot in de media: Ingrid Snyders 

+ Speelhoek: Joni Vandermaesen 
+ Film- of boekbespreking: Hilde Robert 
+ Horoscoop: Dorien Vandermaesen 
+ De leukste link: Bart Put 
+ Bedankje en blik in de toekomst: Hilde Robert 
 

  Deadline: 11 januari moeten alle artikels binnen zijn!!! 
 

- 30-jaar bestaan: We gaan volgend jaar een feestjaar maken om ons 30-jarig 
bestaan te vieren. Binnenkort zal er nog een knutseldag georganiseerd 
worden. Iedereen zal hiervan op de hoogte gehouden worden.  

 
- Begeleidersdag: Dorien Vandermaesen vraagt of het mogelijk is om de 

begeleidersdag te verplaatsen naar zaterdag 21 september. Excuses voor dit 
ongemak!!!  

 
- Communicatie: Het is HEEL jammer dat de communicatie zo slecht 

verloopt. Het is vervelend om geen reactie te krijgen op mails. Als er iets 
georganiseerd moet worden dan is het echt vervelend dat niemand initiatief 
neemt of antwoord op mails. Hilde Robert zal bekijken of het mogelijk is 
om ook alles op facebook te zetten. 
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11. Jaaragenda dit en volgend jaar. 
 

Voorbereiding zomerkamp Laatste weekend van juni 

Zomerkamp 2013 20-27 juli, Duin en zee 

Begeleidersdag 2013 Zaterdag 21 september 

30-jarig bestaan 5 en 6 oktober 

Algemene vergadering Eerste weekend van oktober 

Inpakactie 2013 Eind november en december (zie website) 

Voorbereiding Kerstkamp Laatste weekend van november 

Kerstkamp 2013 26-29 december, 't Pelterke  

Nieuwjaarsreceptie 2014 Zaterdag 11 januari 

Eetdag 2013 22 februari 

Voorbereiding Paaskamp 7-8 weken voor het paaskamp 

Paaskamp 2013  18-21 april 2014, Pietersheim  

 
 

12. Wreveluurtje:  
Niet van toepassing. 

 
13. Afspraak volgende vergadering. 

Omwille van ons 30-jarig bestaan is het moeilijk om het eerste weekend van oktober te 
vergaderen. We zullen de algemene vergadering samen met de voorbereidende vergadering 
van het kerstkamp doen. Deze vergadering gaat door op zondag 10 november 2013 om 
14u00. De vergadering zal doorgaan in de Hemelstraat 27, te Koersel. Raf Wolfs zal voor 
het eten zorgen.  
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To-do lijst. 
 

IEDEREEN - Altijd laten weten of je naar activiteiten komt of niet, 
bij de juiste persoon. 

- Zoeken naar nieuwe begeleiders. 

- Sponsors zoeken. 

- Activiteiten voor het zomerkamp voorbereiden! 

- Artikels voor het krantje schrijven! 

Linda Volders - Sporta Maaseik bezoeken 

- kaartjes uitstap maken 

Dorien Vandermaesen - Praktische afspraken regelen met Duin enZee 

- Verzorging en kamerindeling maken 

- Begeleidersdag organiseren 

- Kampoverzicht maken 

- Sporta Maaseik bezoeken 

- Strandspeelgoed zorgen 

Patrick Vandermaesen - camionette van de buurman vragen 

Raf Wolfs - Het eten voor de volgende vergadering zorgen 

Bart Weltens - Nieuwjaarsreceptie organiseren 

Femke Beets - Naamkaartjes maken 

Ronny Vandermaesen - Vervoer zomerkamp regelen 

- Nieuwjaarsreceptie organiseren 

Joni Vandermaesen - Begeleidersdag organiseren 

Hilde Robert - Begeleidersdag organiseren 

- scholen mailen voor begeleiders 

- Strandspeelgoed zorgen 

Frie 
Vandemeulebroucke 

- Jeugdherbergen Brugge bezoeken 

- Versnaperingen zorgen 

Benoit Heens - Jeugdherbergen Brugge bezoeken 

- Versnaperingen zorgen 

 

 
 
2 juni 2013 
Dorien Vandermaesen 
 


